


 

1صفحه : 

متوسطه)اول (دوره 
  

  

دقيقه  70مدت آزمون : نام و نام خانوادگي :شماره صندلي :
ساعت آزمون : 

 تاريخ آزمون :   
صفحه  2برگ  1تعداد برگ سؤال :

 هفتم  پايه تحصيلي :

آزمون درس :               پیام هاي آسمانی                                                      
امضاء دبيرنمره با حروف :نمره با عدد :

بارمســــوالرديف
  .بنویسید معنای آیه زیر را   ١

  (واقم الصالة ان الصالة تنهی عن الفحشاء واملنکر)
١  

  گزینه صحیح را انتخاب کنید.  ٢

  در کدام گزینه بطور صحیح آمده است؟» مهمرتین فایده حجاب«الف)
  خود را در معرض دید مردان نامحرم قرارندهید )٢سالمتی روح انسانها را به وجود می آورد                    )١    
  وهورسان در امان می گذارداز آزار واذیت افراد سود جو  )٤نقاط ضعف وقوت ما را منایان می سازد                     )٣    

  اشاره به کدام یک از مفاهیم زیر است؟» خورشید همیشه پشت ابر منی ماند«ب)رضب املثل
  راست گویی )٤             ایثار وفداکاری   )٣           اهل مناز ونیکی    )٢             وفای به عهد      )١    

  هایی است که:........ج)بسیاری از دروغ های بزرگ،نتیجه دروغ 
  به شوخی گفته می شود  )٢                                     به اشتباه گفته می شود    )١    
  بدون تفکر گفته می شود )٤                      با حرست وپشیامنی گفته می شود     )٣    

  است.روبرو  ............... د)انسان عجول با مشکل دیگری به نام
  غم واندوه )٤              دوباره کاری     )٣            تنبلی وسستی      )٢     عدم اعتامد دیگران     )١    

٢  

  در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید  ٣

  شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند...............کرده است،دوری کنی. الف)  

  است. .................. عزت نفس احساس ب)  

  را دارد ............... آب باران حکم آب ج)  

  را بخوانیم ............... در رکعت های سوم وچهارم می توانیم به جای تسبیحات اربعه د)  

٢  

  به سئواالت زیر پاسخ های کوتاه دهید.  ٤

  اولویت بندی به چه معناست؟ الف)  

  چیست؟تفاوت متام غسلها در  ب)  

  ارکان مناز را نام بربید؟ ج)  

  تقلید چیست؟ د)  

٤  

دومامتحانات نوبت 
 



 

 2صفحه : 
 

  (صحیح وغلط )جمالت زیر را مشخص کنید.  ٥
  

  (.......) در جنگ بدر مسلامنان توانستند با صرب کردن وتقوا پیشه کردن،بر کفار پیروز شوند الف)   

  (........) لیلة املبیت مشهور است.ماجرای از خود گذشتگی حرضت علی(ع) در شب هجرت پیامرب اکرم(ص)به  ب)   

  (.......) ایستادن یکی از واجبات مناز است ج)   

  (........) مأموم باید تکبیرة االحرام را پیش از امام بگوید د)   

 

٢  

  ابوذر دلیل ترس مردم از مرگ را در چه می دانست؟  ٦
  
  
  
  

١  

  فداکار به چه کسی گفته می شود؟  ٧
  
  
  

١  

  فارسی در رابطه با حرضت زهرا(س) چه گفته است؟سلامن   ٨
  
  

١  

  زمین،چه چیزهایی را می تواند پاک کند؟  ٩
  
  

١  

  امام رضا(ع) درباره ارزش مناز جامعت چه می فرماید؟  ١٠
  
  
  

١  

  در دین اسالم منع شده است؟ چه کارهایی باعث به حرام افتادن انسان شده و  ١١
  
  
  
  

٢  

  اهداف خود برسند؟چه کسانی می توانند به   ١٢
  
  
  

١  

  نام بربید برای درمان تنبلی چه کارهایی می توان انجام داد،  ١٣
  
  
  

١  
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